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Betalningen av nya bredbandet 
Som ni alla säkert märkt, kom betalningen för vårt nya bredbandsavtal inte med på 
avgifts/hyresavierna för maj och juni. Juliavin kommer därför att belastas med bredbandsavgift 
för tre månader. Det vill säga tre gånger 180 kronor. Vi ber om ursäkt och hoppas på ert 
överseende i anledning av denna administrativa miss.  
 
Gribbylunds torg 
Nu är fontänen riven. Som vi tidigare berättat så skulle arbetet med att reparera den bli mycket 
omfattande och kostsamt, så kommunen valde att ersätta fontänen med annat ögongodis.     
Det kommer att bli en perennplantering. En fin stensättningen som går lite i röd ton, så den smälter in 
bättre med markstenen som ligger på torget, är redan på plats. Sen kommer man gräva ur innanför 
stensättningen för att påföra växtbädd till alla perenner. Perennerna som kommer att planteras in där 
kommer blomma from maj till september och kommer vara i både små och stora storlekar. Vi ser med 
spänning fram emot denna blomsterprakt. Kanske vi i framtiden också kan få en fin staty mitt i 
blomsterprakten. Vi skall höra med kommunen om de rent av har någon på lager, som de letar en 
lämplig placering till. 
 

Byte panel och målning av Uteplatser  
Samma information en gång till, läs noga då nästan alla ställda frågor besvaras i texten. 
Nu har nästa omgång av renoveringen av våra uteplatser startat. 
Brf Fållbänken har anlitat Andrés Måleri för att byta panel och måla våra uteplatser. Andrés 
måleri börjar arbetet vid Gribbylundsvägen 80 och fortsätter sedan tills hela Fållbänken har nya 
och målade paneler på sina uteplatser. 
Inför själva målningen kommer SVEFAB ta bort allt som är ett hinder, till exempel spaljéer, 
växter, termometer, slangvindor, samt klippa bort växter och buskar som är mot uteplatsen. 
Tillbyggnationer på era uteplatser som ni eller tidigare boende byggt/låtit bygga kommer rivas 
och det kommer byggas enligt en ordinarie standard som är i föreningen. Om ni önskar 
insynsskydd går det att beställa av Andres Måleri. Kontakta dem för mer besked gällande 
planering och priser. 
Ca ett par dagar innan Andres måleri påbörjar din uteplats får du en informationslapp som 
meddelar vilket datum de påbörjar på ditt husnummer. Informationslappen anslås även i 
portarna. 
Vid arbetstillfället krävs god framkomlighet samt att arbetsytorna är fria från ute möbler 
o.dylikt. Vänligen flytta undan lösa föremål som kan hindra framkomlighet eller som kan ta 
skada av snickeri och målning. Gäller till exempel cykel, grill, blomlådor, möbler, mattor etc.  

Har du någon fråga om målningen så kontakta gärna: Arbetsledare målning: Nasser Medjiti 070-
2007847 Projektledare: Stefan Nordgren 070-712 25 98 Kundansvarig: Fredrik Josephson 076-
7973106 E-mail: info@andresmaleri.se  

(vänligen ring inte kvällar eller helger).  



 
  

 

ORDFÖRANDEN HAR ORDET 

Nu är sommaren här! Hittills kan vi inte klaga på vädret, hoppas det får fortsätta så här med sol 
och lite regn ibland. Årsstämman är avklarad. Jag kan inte dölja att jag blev lite besviken på det 
dåliga deltagande. Det var bara 38 medlemmar representerade på stämman! Vi skulle kunna ha 
varit över 400 stycken. Vi funderar hela tiden mycket i styrelsen hur vi skall kunna öka 
engagemanget bland våra medlemmar. Under planering just nu är någon form av event på 
torget. Detta när allt är klart där och alla verksamheter åter har öppnats. Vi har nya medlemmar 
i styrelsen som genast blev mycket engagerade i detta.  
Jag önskar er alla en riktigt skön sommar och ser fram emot en hösttermin med engagerade 
medlemmar. 
 
 
Claes Gustafson 

Ordförande 

 

PS 
Styrelsearbetet gör inget uppehåll under sommaren. 
                                                                                         DS 
 

Tillsammans är vi Brf Fållbänken! 
 

 


